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Vyhodnocení dotazníku dle metodiky rovných příležitostí 

 

 

Zpracovatel Území ORP 
  

MAS Achát  z. s. se sídlem Jenišovice 
67, 468 33 Jenišovice 

ORP Železný Brod - do projektu MAP 
II je zapojeno sedm mateřských škol 
a šest základních škol. Dotazník 
neodevzdala jedna základní škola. 

  

OKRUHY 
  

přijímání dětí a žáků ke vzdělávání 
  

Kapacita mateřských i základních škol ve sledovaném území je naprosto 
dostačující. Rodiče si mohou vybrat školu podle svého uvážení. Spádová 
škola je povinna přijmout dítě/žáka, ale není problém umístit dítě/žáka i do 
mimo spádové školy. 

  

inkluzivita školy 
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Ve sledovaném území jedna mateřská a jedna základní škola poskytuje 
inkluzi v rámci speciálních tříd, ostatní uskutečňují inkluzi v rámci 
podpůrných opatření. 

  

zmapování počtu/podílu žáků s potřebou podpůrných opatření ve 
školách/třídách 

  

Z důvodu ochrany osobních údajů - GDPR nebyly údaje blíže specifikovány. 
Kvalifikovaný odhad podpůrných opatření v území činí 10%. 

  

UKAZATELE 
  

průměrný počet absencí dětí a žáků za školu (omluvených a 
neomluvených)/průměrný počet absencí dětí a žáků za jednotlivé třídy 

  

Ze získaných dat je patrné, že žádná ze sledovaných mateřských škol 
nevybočuje od zjištěného průměru, který činí 41,5 zameškaného dne na dítě 
ve školním roce 2017/2018. Jeden ze sledovaných subjektů nedodal úplné 
podklady k vyhodnocení tohoto ukazatele, nicméně lze předpokládat, že 
rovněž nevybočuje. Ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017 nebyla data 
sledována (neuzákoněna povinná předškolní docházka. Z vyhodnocených dat 
u základních škol je situace obdobná, žádná se sledovaných škol se výrazně 
neodchyluje od průměru. Ve školním roce 2015/2016 průměr činil 92,7 
omluvených hodin na žáka a 0,5 neomluvených hodin na žáka, ve školním 
roce 2016/2017 to bylo 90,6 omluvených hodin/žák a 0,5 neomluvených 
hodin/žák, ve školním roce 2017/2018 pak 98,3 omluvených hodin na žáka 
0,2 neomluvených hodin/žák. Mírná odchylka se vyskytla u jedné ze 
základních škol, která jako jediná v území poskytuje výuku ve speciálních 
třídách.  

 
* Absence 
školy evidují. 
Pokud vím, 
tak každý žák 
má na druhé 
straně 
vysvědčení 
počet 
omluvených 
a 
nemluvených 
hodin. Tudíž 
by to mělo 
být zjistitelné 
z výročních 
zpráv škol. 
Téměř 
všechny 
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školy 
používají 
systém 
„Bakalář“ – z 
toho je 
možnost 
vytáhnout 
počet 
omluvených/
neomluvenýc
h hodin v 
kraji.  

výsledky v testování ČŠI 
  

Mateřské školy nepodléhají testování České školní inspekce. Z obdržených 
dat žádná základní škola nevybočuje, nadpoloviční většina základních škol 
neposkytla údaje z důvodu ochrany osobních dat - GDPR. 

  

podíl odchodů žáků ze základní školy na víceletá gymnázia 
  

U tohoto ukazatele nedochází u základních škol k žádné odchylce. Podíl žáků 
odcházejících na víceletá gymnázia je zanedbatelný (cca 5%). 

  

podíly žáků základních škol skládajících standardizované přijímací zkoušky (tj. 
podíly žáků odcházejících do maturitního studia) 
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 V území žádná ze základních škol nevybočuje od průměru - ve školním roce 
2015/2016 skládalo přijímací zkoušky na maturitní obory 38,7% žáků, ve 
školním roce 2016/2017 44,1% žáků a ve školním roce 2017/2018 56,8% 
žáků. Dvě základní školy v území nemají sledovaný ročník, jedna měla tento 
ročník až od školního roku 2016/2017.  

  

úspěšnost žáků jednotlivých základních škol ve standardizovaných 
přijímacích zkouškách 

  

V území žádná ze základních škol nevybočuje od průměru. Úspěšnost žáků ve 
standardizovaných přijímacích zkouškách činila v průměru ve školním roce 
2015/2016 95,8%, ve školním roce 2016/2017 100% a ve školním roce 
2017/2018 95,2%. 

  

podíl žáků, kteří předčasně ukončili základní vzdělávání v důsledku ukončení 
povinné školní docházky 

  

V území dochází k zanedbatelným odchylkám, maximálně 1-2 žáci na jednu 
základní školu. 

  

nákladovost vzdělávání v jednotlivých MŠ a ZŠ (nutné investice ze strany 
zákonných zástupců při vstupu do 1. ročníku a v průběhu dalšího vzdělávání, 
tj. například poskytování finančního příspěvku na výuku cizích jazyků, akce 
pořádané školou atd.) 
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Nákladovost v mateřských školách je obdobná, vyšší je pouze v případě 
poskytování plaveckého výcviku (v průměru v rozmezí 500 - 1 700 Kč). U 
sledovaných základních škol se částka pohybuje v rozmezí od 1 000 do 5 000 
Kč. Domníváme se, že vzniklá odchylka je způsobena interpretací tohoto 
ukaztele a v širokém spektru pochopení této otázky (zařazení lyžařského 
výcviku apod.) 

 
* Chtít po 
ředitelích, co 
děti všechno 
potřebují, 
aby mohli do 
vzdělávání 
vstoupit. 
Nejde o 
vyčíslení do 
koruny. Tady 
by mělo být 
cílem 
zmapovat 
rozdílnosti 
požadavků 
škol na 
pomůcky 
pořizované 
rodiči při 
vstupu do 
školy a 
případné 
finanční 
požadavky na 
např. výuku 
cizích jazyků. 
V nákladovos
ti půjde o 
porovnání 
dat mezi 
sebou 
(sledování 
rozptylu, 
v jakých 
rozmezích se 
to pohybuje 
mezi 
školami). 

nákladovost volnočasových aktivit a doučování nabízených školami a 
školskými zařízeními či jinými subjekty v území 
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U mateřských škol v území je nákladovost s nulovou spoluúčastí rodičů. V 
území se nevyskytly výraznější rozdíly. Nákladovost se u základních škol 
pohybuje v rozmezí 500 až 1 200 Kč. V rámci šetření se musí brát zřetel na to, 
které ze základních škol jsou posuzovány - velké finanční nároky jsou 
například na lyžařský výcvik, který probíhá v rámci 2. stupně výuky ZŠ, kterou 
neposkytují 2 základní školy v území. Nákladovost volnočasových aktivit 
poskytovaných neškolskými subjekty se liší dle jejich povahy - hudební a 
výtvarné kroužky, výuka cizích jazyků, jízda na koni, tanec, keramika apod.  

 
* 
Volnočasové 
aktivity jsou 
myšleny ty, 
co se dějí 
pouze na 
školách. 
Zmapovat, 
zda školy 
nabízí 
volnočasové 
aktivity 
zdarma či za 
úplatu.  Jsou 
školy, co 
poskytují 
doučování 
zdarma. Jsou 
i ty, které to 
zprostředkov
ávají skrze 
agenturní 
systém za 
peníze. 
Každá škola 
může mít 
jinou 
náročnost 
(nákladovost
) i z hlediska 
vazeb na 
podnikatelsk
é subjekty.  

přístupnost školního stravování (zda školy monitorují počty dětí a žáků, kteří 
se v ŠJ nestravují a zajišťují financování stravování pro žáky, kteří na obědy 
nechodí z ekonomických důvodů 

  

Z mateřských škol poskytují školní stravování znevýhodněným dětem 2 ze 7 
škol, což činí necelých 30%. Podíl nestravovaných dětí činil ve školním roce 
2015/2016 v průměru 2,65%, ve školním roce 2016/2017 3,5% a ve školním 
roce 2017/2018 2%. U sledovaných základních škol nedochází k odchylkám - 
všechny školy poskytují stravování, pokud se vyskytují žáci ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, většina škol poskytuje obědy z dotací. Podíl 
nestravovaných dětí činil ve školním roce 2015/2016 v průměru 8,9%, ve 
školním roce 2016/2017 8,5% a ve školním roce 2017/2018 6,5%. 
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počty výchovných opatření v základní škole dle charakteru 
  

Mírná odchylka se objevuje u jedné školy, a to u sníženého stupně z chování 
(neuspokojivý stupeň). Jedná se o základní školu se speciálními třídami na 
druhém stupni, důvodem je nejčastěji počet neomluvených hodin ve školní 
docházce. Jinak se v území nevyskytují významné odchylky. 

  

 

 

Zpracoval realizační tým ve spolupráci s Pracovní skupinou pro rovné příležitosti 

V Železném Brodě dne:  18.4.2019 

  

 


